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Suid-Afrika se slagpryse minstens 20-30% 
swakker is as dié van lande soos Amerika, 
Australië, Brasilië en China. Die speenkalf-
pryse is nou sowat 30-40% swakker.  TABEL 

1  toon die vergelykende karkaspryse van 
agt lande. 

Suid-Afrika lewer ’n baie beter produk as 
lande soos Pakistan (waar bek-en-klouseer 
volop is, daar nie eers een ordentlike voer-
kraal is nie, en die produk van ’n swak gehal- 
te is), maar slagpryse is min of meer dieself-
de. Dit neem ongelukkig tyd en geld om ’n 
oorsese mark te vestig, en Suid-Afrikaanse 
voerkrale het reeds groot geld bestee om 
markte namens die bedryf oop te maak.    

Suid-Afrika se buurlande verstaan die 
waarde van uitvoermarkte, en het reeds 
stelsels in plek om te sorg dat hul gesond-
heidstatus op ’n beter standaard as dié van 
Suid-Afrika is, veral wat betref potensiële 
bek-en-klouseeruitbrekings. 

Namibië het byvoorbeeld die “rooilyn”  
in die verre noorde, wat sorg dat geen beeste 
in aanraking kom met dié van die suide 
nie, wat ’n bek-en-klouseervrye gebied is. 
Mnr. Mecki Schneider van die Namibiese 
Lewendehawe-produsenteorganisasie het 
al telkemale gesê hul pryse sou minstens 
30% laer gewees het as hulle nie na Europa 

kon uitvoer nie. Suid-Afrika sal ongelukkig 
nie in die nabye toekoms, weens sy swak 
gesondheidstatus, na Europa kan uitvoer 
nie. Gevolglik sal Suid-Afrika sy markte in 
die Midde-Ooste moet uitbou, en alles in sy 
vermoë moet doen om die Chinese mark 
weer oop te maak. 

Botswana het verskeie gebiede afgesper  
wat heeltemal vry van bek-en-klouseer is. 
Mnr. Leonard Morakaladi, ’n leier in die 
bedryf, het op ’n rooivleisbedryfsaamtrek 
in 2017 genoem dat 80% van hul inkom-
ste in die vleisbedryf kom van die 20% wat 
Botswana uitvoer. Die Botswana-regering 
pas gesondheidsbeheermaatreëls, met die 
samewerking van die bedryf, baie streng 
toe, want hulle besef wat dit vir die bedryf 
beteken.

Die Amerikaners voer ongeveer 13% van 
hul vleisbehoefte in, hoofsaaklik maalvleis, 
en voer 10% van hul hoëwaardesnitte uit. 
Die Amerikaanse rooivleiskenner en kon-
sultant Greg Bloom beklemtoon in die ar-
tikel “Why an export market is critical to 
the US beef industry” die waarde van vleis- 
uitvoer vir die Amerikaanse bedryf. Elke 
karkas in Amerika is na raming ongeveer  
R4 000 meer werd, slegs vanweë ’n uitvoer- 
mark. Bloom sê dit is uiters belangrik om 

markte te soek, byvoorbeeld Rusland, Suid- 
Korea, Japan en natuurlik China, wat bereid 
is om ’n premie te betaal. 

Die Suid-Afrikaanse bedryf het die ge-
leentheid benut ná die droogte in 2016-’17 
en ongeveer 4% van die land se produkte 
word tans na hoofsaaklik buurlande en die 
Midde-Ooste uitgevoer. Die ideaal sou egter 
wees om dit tot 10% te verhoog, omdat dit 
’n wesenlike impak op Suid-Afrikaanse vleis- 
pryse het. Daarvoor moet Suid-Afrika egter 
’n baie beter gesondheidstatus gereed kry en 
die bedryf behoorlik finansieel bystaan. Dit 
sal leierskap en die samewerking van alle 
instellings en die owerhede verg.

BETER GESONDHEIDSTATUS ’N MOET
Ander Afrikalande, soos Namibië, Botswana, 
Swaziland en selfs Ethiopië, is Suid-Afrika 
ver voor met die toepassing van nasionale 
naspeurbaarheidstelsels. Om só ’n stelsel te 
bestuur is nie so maklik nie, omdat elke dier 
se beweging gemonitor moet word. 

In Suid-Afrika is dit egter makliker om ’n 
naspeurbaarheidstelsel in te stel as in ander 
Afrikalande, omdat byna 70-80% van die 
land se speenkalwers deur voerkrale beweeg. 
Die meeste voerkrale weet waarvandaan hul 
beeste kom en het reeds naspeurbaarheid 

TABEL 1: VERGELYKENDE PRYSE VIR ROOIVLEIS

Produk Brasilië Australië RSA Argentinië VSA EU Pakistan China

Beesvleis R51,10 R54,30 R38,44 R50,23 R58,05 R68,40 R38,08 R82,50

Gemiddelde prys in rand vir karkasgewig per kilogram.
A$1 = R10 http://www.mla.com.au/Prices-markets
VSA$1 = R14 https://www.ams.usda.gov/mnreports/lsdsc.pdf
http://landbou.com/markte/lewende-hawe/

Die Namibiese rooivleisbedryf put groot 
voordeel uit goeie gesondheidsbeheer en na-
speurbaarheid. Dié bedryf het ’n “rooilyn” wat 
sorg dat geen beeste in die verre noorde van 
die land met ander in die bek-en-klouseervrye 
gebied in aanraking kom nie. FOTO: LBW-ARGIEF
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I
n ’n vorige rubriek (“Vee-
boere, neem beheer en 
finansier eie bedryf”, LBW, 
10 November 2017) het ek 
gewaarsku dat die kans vir 
’n bek-en-klouseeruitbreking 
baie groot is, én dat dit die 

rooivleisbedryf miljarde sal kos. 
Om die waarheid te sê, ons het 
geweet dit is nie ’n kwessie óf 
dit gaan uitbreek nie, maar wan-
neer. Diegene wat gereeld met 
die staat werk, soos drs. Faffa 
Malan en Pieter Vervoort, kon 
die skrif aan die muur sien. 

Van die staatsamptenare het 
in hul persoonlike hoedanigheid 
verskeie kere laat blyk dat hulle 
die rooivleisbedryf se hulp no-
dig het. Dit is byvoorbeeld baie 
moeilik om bek-en-klouseer in 
die kommunale gebiede langs 
die Krugerwildtuin te beheer 
sonder die bedryf se samewer-
king. Die probleem is veral hoe 
om die beweging van diere te mo-
nitor (naspeurbaarheid). Van die 
staatsamptenare het al genoem 
dat hulle nie oor die kapasiteit 
beskik om al die nodige stelsels 
gereed te kry nie.

Die werklikheid is dat dit 
maklik is om die staat te verkwa-
lik vir die bek-en-klouseeruitbre-

king, asook vir die voerkrale wat 
noodgedwonge die markprys 
vir speenkalwers betaal noudat 
die uitvoermark opgeskort is. 
Die prys was in die somer tot 
Desember redelik, ondanks die 
ernstige droogte, juis omdat die 
voerkrale ten minste 4-5% van 
hul produkte kon uitvoer. Alles 
moontlik word nou gedoen om 
die oorsese markte weer oop te 
kry. Soos die spreekwoord sê, die 
maklikste van enige jagekspedi-
sie is om ’n sondebok te vind. 

Dit is tyd vir rooivleisprodu-
sente en die rooivleisbedryf om 
introspeksie te doen, saam te 
staan en beheer te neem van 
die be-dryf. Die staat sal same-
werking ondersteun. 

In nog ’n vroeër rubriek (“Ver-
nuwing nodig vir rooivleisbe-
dryf”, LBW, 18 Maart 2016) het 
ek die benadering uiteengesit 
wat die Suid-Afrikaanse rooi-
vleisbedryf moet volg om ’n leier 
in Afrika te bly en die potensiaal 
te ontgin. Ek brei in hierdie arti-
kel kortliks daarop uit.
UITVOERMARK KRITIES
Suid-Afrika se pryse verge-
lyk swak met dié van oorse-
se eweknieë. In die 2017-ru-
briek het ek daarop gewys dat 

Benut krisis 
met bek-en-
klouseer reg
Die onlangse uitbreking 
van bek-en-klouseer moet 
nou die bal aan die rol 
sit om die onderbenutte 
potensiaal van die 
rooivleisbedryf te ontgin. 
Die eerste stap sal wees 
om eienaarskap te neem 
en die bedryf behoorlik te 
befonds.
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van die voerkraal af na die abattoir. ’n 
Naspeurbaarheidstelsel word al hoe meer ’n 
voorvereiste om uit te voer, want invoerders 
wil weet waarvandaan die produk kom en 
dat daar ’n hoë vlak van beheer en kontrole 
in die uitvoerland is.

Die Suid-Afrikaanse verbruiker vereis dit 
ook al hoe meer. Mnr. Gerhard Schutte, be- 
stuurder van die Rooivleisprodusente-orga-
nisasie (RPO), sê hulle streef na volledige 
openbaarmaking. Dit gaan nie so maklik 
wees om toe te pas in kommunale gebiede 
nie, soos die bek-en-klouseerbeheergebied in 
Limpopo, maar dit is beslis haalbaar. 

Die rooivleisbedryf sal moet help, want dit 
gaan nie vanself gebeur nie. Net soos Suid- 
Afrikaners hul woonbuurte self, met die sa-
mewerking van die polisie, moet beveilig, 
moet daar saamgewerk word. In Suid-Soedan 
word elke bees met ’n peutervrye oorplaat-
jie gemerk wanneer die bees ingeënt word. 
Beeste met oorplaatjies behaal ’n beter prys, 
en gevolglik wíl boere hul diere laat inent. 

’n Naspeurbaarheidstelsel sal ook met die 
beheer van ander siektes, soos brucellose, 
help. Dit sal egter deel van ’n omvattende 
bedryfsplan moet wees, want dit is nie mak-
lik uitvoerbaar nie. Dit verg goeie adminis- 
trasie en finansiering en is ’n groot stap vir 
die bedryf, maar dit hou voordele in. Op 
lang termyn sal dit die moeite werd wees, 
omdat dit die rooivleisbedryf tot ’n ander 
vlak sal verhoog.   

BELÊ IN JOU BEDRYF
Die internasionale norm is dat ’n bedryf 
minstens 1,5% van sy omset vir navorsing 
en ontwikkeling moet aanwend. Gewoonlik 
word naspeurbaarheidstelsels hierby uitge-
sluit, maar vir Suid-Afrika is dit noodsaaklik 
dat dit uit die ontwikkelingsfonds gefinan- 
sier sal moet word. 

 TABEL 2  verstrek die bedrag wat die ver- 
skillende bedrywe in Suid-Afrika in hul be-
dryf belê as ’n persentasie van die omset. 
Die varkvleisbedryf belê byvoorbeeld 0,5% 
van sy omset in navorsing en ontwikkeling. 

Mnr. Dave Osborne, bekende vark-en-
beesboer van Queenstown, het vroeër by 
’n rooivleisbedryfsaamtrek in Pretoria gesê 
die varkheffing is R50 per vark, en vir die 
beesbedryf moet dit minstens dieselfde wees 
om mededingend te word. Die gemiddeld vir 
alle bedrywe is 0,4%, wat steeds ver onder 
die internasionale norm is. 

Die rooivleisbedryf se heffing van sowat 
R10 per bees is ’n skamele 0,1% van die om- 
set en eintlik minder, as die gedeelte van 
die heffing wat spesifiek vir navorsing en 
ontwikkeling gebruik word, in ag geneem 
word. Die feit is dat ’n mens nie jou bedryf 
kan bevorder indien jy as boer nie bereid is 

om daarin te belê nie. 
My voorstel is dat die bedryf ’n behoorlike 

sakeplan ter tafel lê en kyk wat dit gaan 
kos om sekere strategieë in werking te stel, 
sodat ’n gewenste posisie in die toekoms 
bereik kan word. Suid-Afrikaners moet in 
die rooivleisbedryf belê. 

Die universiteite van Pretoria en die 
Vrystaat is bekommerd dat daar nie vir  
jong gegradueerdes ’n toekoms in die rooi-
vleisbedryf is nie, veral wat aspekte soos  
teling en vleisnavorsing betref. Hoe moti- 
veer jy die beste studente om diereproduk- 
sie en teling te studeer, as daar nie ’n toe-
koms vir hulle daarin is nie? vra proff. Esté  
van Marle-Köster en Frikkie Neser.

In teenstelling met die heffing van R10 
per bees in Suid-Afrika is die heffing per 
bees in Amerika, Australië en Nieu-Seeland 
sowat R150. Lede van die Suid-Afrikaanse 
rooivleisbedryf moet bereid wees om in die 
toekoms te belê, of hulle sal moet aanvaar 
dat die potensiaal nie bereik gaan word nie. 
Hulle sal gevolglik met laer speenkalfpryse 
moet saamleef.

SAMBREELLIGGAME BELANGRIK 
Die Wêreldbank het al telkemale beklem-
toon dat die groot verskil tussen ’n mislukte 

en welvarende land die sterkte van die sam-
breelbedryfsliggame is, en veral die vermoë 
van mededingers om hul eie belange opsy te 
skuif en met ’n gemeenskaplike doel saam te 
werk. Dit is juis die rol van ’n bedryfsliggaam.

’n Bedryf wat nie kan saamwerk nie, sal op 
lang termyn misluk. Maak gerus ’n draai by 
Gull Foods in Doebai, die wêreld se grootste 
kosskou (ook rooivleis), om samewerking 
te sien. Amerika het die grootste uitstalling, 
waar al sy bedrywe saam onder die vaandel 
“trots Amerikaans” hul produkte vertoon. 
Dieselfde geld Ierland, die meeste Europese 
lande, Australië en Nieu-Seeland. 

Vir maatskappye in die meeste ontwikke-
lende lande gaan dit oor eiebelang en hulle 
sal gewoonlik op hul eie uitstal. Dit is tragies, 
en die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf, een 
van die grootste landboubedrywe, met baie 
potensiaal, moet sorg dat hy nie in hierdie 
slaggat trap nie. Dit gaan samewerking en 
leierskap verg om te verseker die rooivleis-
bedryf bereik sy volle potensiaal. 

Op verskeie gebiede het Suid-Afrika al vir 
die wêreld bewys hy kan dit doen. Dit is nou 
die tyd vir die rooivleisbedryf om op te staan 
en self skouer aan die wiel te sit.

Dr. Michael Bradfield is hoof uitvoerende 
beampte van die SA Wagyu-beestelersge-
nootskap. Hy het die grade B.Sc. aan die 
Universiteit van die Vrystaat, M.Sc. aan die 
Universiteit van Edinburgh, en Ph.D. aan 
die Universiteit van Nieu-Engeland verwerf. 
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’Mens kan nie jou bedryf 
bevorder as jy nie bereid is 
om self daarin te belê nie.’

TABEL 2: DIE TOTALE HOEVEELHEID STATUTÊRE HEFFINGS INGESAMEL, VOLGENS DIE NASIONALE 
LANDBOUBEMARKINGSRAAD SE VERSLAG OOR STATUTÊRE HEFFINGS WAT INGESTEL IS. DIE 
ROOIVLEISBEDRYF HET DIE LAAGSTE STATUTÊRE HEFFING VAN ÁL DIE LANDBOUSEKTORE IN SUID-
AFRIKA

Produk Heffingsinkomste 
(R)  

Totale waarde van 
produk by eerste 

koopplek (R)

Heffingsinkomste as ’n 
persentasie van die waarde 

van die produk

Heffings-
insamelingskoers 

(%)

Sitrus 
(uitgevoer)

59 660 770 13 200 000 000 0,5 100

Katoenlint 4 037 710 378 000 000 1,1 100

Suiwelprodukte 46 870 696 14 524 000 000 0,3 113

Sagtevrugte 97 346 530 10 743 559 443 0,9 95

Droëvrugte 5 026 184 1 512 703 209 0,3 94

Fynbos (proteas) 157 195 64 324 285 0,2 41

Lusern 1 771 688 251 520 000 0,7 154

Makadamias 8 648 747 2 779 435 153 0,3 83

Olywe 1 474 439 85 673 241 1,7 117

Pekanneute 2 742 331 877 550 000 0,3 78

Varkvleis 26 094 759 5 405 400 000 0,5 103

Aartappels 39 472 663 7 030 000 000 0,6 96

Rooivleis 40 614 546 44 930 000 000 0,1 123

Sorghum 1 094 367 233 201 750 0,5 85

Tafeldruiwe 20 676 651 5 000 000 000 0,4 94

Wyn 95 498 563 5 030 100 000 1,9 103

Wintergraan 65 189 391 7 663 128 367 0,9 104

Totaal 516 969 416 119 815 794 402 0,4 96

BRON: HEFFINGSADMINISTRATEURS.

BRON: www.meatingplace.com


